
                Janowice Wielkie, dnia 04.05. 2015 r. 
 
Gmina Janowice Wielkie 
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Nr postępowania: UG.2710.OB.5.2015 
 

Nazwa postępowania: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu  
gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych 
 
 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
- BEZ ZMIANY SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmian.) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w dniu 

30 kwietnia  2015 r. nw. pytania, na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi: 

 
Pytanie 1. 
„W związku z ogłoszonym na stronie BIP przetargiem nieograniczonym zwracamy się z 
prośbą o udzielenie informacji, czy: Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o 
poddaniu się egzekucji do 180 % kwoty kredytu?” 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji do 180 % kwoty 
kredytu. 
 
Pytanie 2: 
„W związku z ogłoszonym na stronie BIP przetargiem nieograniczonym zwracamy się z 
prośbą o udzielenie informacji, czy: Zamawiający  wyraża zgodę, aby uruchomienie kredytu 
odnawialnego w rachunku bieżącym możliwe było w przypadku pozytywnej weryfikacji 
zdolności kredytowej Zamawiającego? 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający wyraża zgodę,  aby uruchomienie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym 
możliwe było w przypadku pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej Zamawiającego. 
 
Pytanie 3 : 
„W związku z ogłoszonym na stronie BIP przetargiem nieograniczonym zwracamy się z 
prośbą o udzielenie informacji, czy: Zamawiający udostępni dokumenty niezbędne do oceny 
zdolności kredytowej wskazane w załączniku do nin. pisma? 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający udostępni dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej wskazane w 
załączniku do nin. Pisma: 

a) Zaświadczenie o nadanie numeru REGON i NIP- wskazane dokumenty stanowią 
załączniki do niniejszego pisma. 

b) Dokument/y o wyborze organu JST- wskazane dokumenty stanowią załączniki do 
niniejszego pisma. 



c) Uchwała Rady w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, do zaciągania 
kredytów i pożyczek. 

       Poniżej znajduje się link do strony internetowej na której znajduje się uchwała 
budżetowa w        której zawarte są niezbędne  informacje. 
http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2237 

d) Uchwała Rady w sprawie absolutorium członków organu wykonawczego za ostatni 
rok . 
Poniżej znajduje się link do strony na której zawarte są niezbędne informacje.   
http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2149  

e) Aktualna uchwała budżetowa ( w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok 
budżetowy) wraz z : 
-planem dochodów i wydatków 
-planem przychodów i rozchodów 
-informacją o stanie mienia komunalnego 
-planem zada inwestycyjnych 
Poniżej znajduje się link do strony internetowej na której zawarte są niezbędne 
informacje. 
http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2237 

f) Wieloletnia prognoza finansowa oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do 
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany. 
http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2312  
Opinia RIO- będzie przekazana na odrębny wniosek w razie potrzeby. 

g) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o 
możliwości spłaty kredytu.  
Zamawiający nie posiada takiej opinii- nie jest wymaganie. 

h) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 
możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.    
Nie dotyczy – nie ma deficytu. 

i) Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, sporządzone na 
załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów RB-NDS, Rb-N, Rb-Z, R-PDP, Rb-
27S, Rb-28S , RB-NDS, Rb-N,Rb-Z,Rb-27S, Rb28S, RB-PDP. 
Zamawiający przekaże na odrębny wniosek w razie potrzeby. 

j) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 
sprawozdaniach z wykonania budżetów za dwa ostatnie lata. 
Zamawiający przekaże na odrębny wniosek w razie potrzeby. 
 

 
 

     Wójt Gminy Janowice Wielkie 
 
            / -/ Kamil Kowalski 

 
 
Do przekazania: 

1. Dla podmiotu składającego zapytanie. 
2. Na stronę internetową Zamawiającego  (BIP) 
3. Na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a  
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